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Marselisborg Sejlklub februar 2019 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 
 
I sidste måneds nyhedsbrev var der en fejl idet aften med bådforsikringer var 
annonceret til både den 27. februar og 27. marts. Den rigtige dato er 27. 
februar. 
 
Siden sidst har vi holdt klubaften hos Horsens Yacht Værft med knap 30 
deltagere. Det var spændende at prøve kræfter med at lave en mindre gelcoat 
reparation, og jeg er sikker på at flere af deltagerne fik mod på at selv gå i gang 
med at få lappet nogle småhuller. 
 
HUSK Generalforsamling den 6. marts. 
 

Kurser: 
SRC/VHF kursus 15.-17. april 2019: maks. 20 deltagere. Tilmelding på 
hjemmesiden via >>LINK. 
 

Aktiviteter: 
27. februar kl. 19: Klubaften om bådforsikring: Vi inviterer First, som er det forsikringsselskab, Dansk Sejlunion 
samarbejder med i øjeblikket. Denne klubaften er også åben for de andre klubber i Aarhus.  
 
1. marts kl. 18.30: Frivilligsammenkomst: Bestyrelsen  og festudvalget inviterer alle, der har været frivillig i 2018 til en 
hyggelig og afslappet sammenkomst med mad og drikke i sejlklubben. Af hensyn til mad er der tilmelding via >>LINK 
   
6. marts kl. 19.00: Ordinær generalforsamling.  
Dagsorden ifølge vedtægterne:  
1. Valg af dirigent.  
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
3. Aflæggelse af årsregnskab samt forelæggelse af budget for det kommende år.  
4. Valg af bestyrelse.  
5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
6. Valg af 2 revisorer.  
7. Valg af 1 revisorsuppleant.  
8. Fastsættelse af kontingent.  
9. Indkomne forslag.  
10. Eventuelt.  
 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 14 dage 
før. Forslaget skal være skriftligt og indeholde en motivation for forslagets fremsættelse. 
 
14. marts kl. 19.00: Foredrag Over Atlanten i en LM32: LM-klubben låner klubhuset til foredrag om at sejle over 
Atlanten i en LM32. Medlemmer af Marselisborg Sejlklub er velkomne. Læs mere og tilmelding til LM-klubben på dette 
>>LINK   
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1693
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=156
http://lmklubben.dk/blue%20dane%20lm32%20over%20atlanten.html


18. marts kl. 17.30 Eksamen i teori til duelighedsbevis 
 
20. marts kl. 19: Aften med hjemmeside: WEB redaktionen inviterer klubbens udvalg til ''''tips & tricks'''' aften! 
  
Formålet er dele WEB-viden med de WEB-ansvarlige for klubbens mange udvalg, for herigennem at sikre, at klubbens 
hjemmeside til stadighed er opdateret, såvel de generelle sider som de udvalgs-specifikke sider. 
Øvrige www-interesserede er også meget velkomne til at deltage. 
 
27. marts kl. 19.00: Splejsekursus: Denne aften er en klassikker på programmet og et sikkert hit. Åge vil tage os 
igennem splejsningens svære kunst. Kom og lær at lave en øjesplejsning og få genopfrisket, hvordan du laver et 
pælestik. Læs mere og tilmelding >>Link 
  
23. april kl. 19: Sejlerskolens intromøde. Læs mere >>Her 
 
24. april kl. 18.00: Tune up til Onsdagsbanen: Træning til kapsejladserne på onsdagsbanen med skippermøde i 
klubhuset kl. 18.00. 
 
1. maj kl. 18: Kapsejlads på Onsdagsbanen: Skippermøde kl. 18 og første start kl. 19. Følgende onsdage første start kl. 
19.  
 
8.-9. juni kl. 13:00: Sommerklubtur. I år går turen til Snaptun. Vi mødes som sædvanlig til fælles frokost kl. 13. Link til 
tilmelding kommer senere, men reserver pinsen allerede nu. 
  
Ancha 
>>link til Ancha 

 
Ungdomsafdelingen 
21. februar kl. 17: Gør sejlerteorien spiselig.  
3. marts kl. 13: Træning i DGI-huset 
21. marts kl. 17: Gør sejlerteorien spiselig. 
31. marts kl. 9: Speedbådsbevis for ungdomsafdelingen 
6. april kl 10: Jolleklargøring 
8. juli: Tunølejr 
 
Havfruer 
Møder se klubkalender >>Link 
For nærmere info kan Else Kristensen eller Eva Barner Jensen kontaktes, kontaktinfo på >>hjemmesiden. 
 
Sølvræve 
Møder se klubkalender >>Link 
For nærmere info kan Henrik Jensen kontaktes, kontaktinfo på >>hjemmesiden. 
 
 
Mangler vi noget?  
Du er meget velkommen til at henvende dig til Sejlklubbens bestyrelse, hvis du synes, du mangler information om, 
hvad der foregår i klubregi. Du finder os og vore kontaktoplysninger under >>hvem er hvem. Bestyrelsen træffes også i 
klubhuset kl. 17-18 i forbindelse med bestyrelsesmøder, der normalt er 2. tirsdag i hver måned. I juli holder 
bestyrelsen sommerferie. 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1726&CalendarEventTimeID=5247&HashCode=-692085351
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1689&CalendarEventTimeID=5265&HashCode=-1615993047
http://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=161
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
http://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=68
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
http://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=58
http://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=31

